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„Eiland-bedrijf" als het water hoog staat. 
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Algemene beschouwingen 

Ook in het verslagjaar 1987 heeft de centrale - hoewel 19 
jaar oud - wederom wat beschikbaarheid betreff, tot de 
topklasse behoord. De afdichting van de aansluiting aan 
het reactorvat waarin het vorig jaar een beginnend 
scheurtje werd ontdekt, heeft naar behoren gefunctio-
neerd. Met toestemming van de autoriteiten is besloten 
deze tijdelijke oplossing nog een jaar te handhaven, zo-
dat in de splijtstofwisselperiode welke in januari en fe-
bruari 1989 valt, de definitieve reparatie zai worden uit-
gevoerd. 
In de splijtstofwisselstop van dit jaar werd het reactor-
waterzuiveringssysteem definitief aangesloten op een 
aansluiting in het reactorvat boven het niveau van de 
kern. 
De bouw van de laag radioactief afvalverbrandingsoven 
kwam gereed. Testen en voorbereiding tot overdracht 
aan de GKN vonden omstreeks het eind van het verslag
jaar plaats. 

Met de leverancier waarvan in de toekomst splijtstofele-
menten zullen worden afgenomen, werd het definitieve 
contract afgesloten. 

Onderzoekingen naar de veiligheid van de centrale heb-
ben op dit jaar hun Stempel gedrukt. Met de aanpassin-
gen van de administratieve opzet van de bedrijfsvoering 
volgens de regels van de IAEA, het tot stand komen van 
een kwaliteitsborgingshandboek en het formaliseren van 
bijvoorbeeld werkvergunningen was reeds eerder een 
begin gemaakt. Na Tsjemobyl en met de inspectie door 
een IAEA Operational Safety Review Team in het voor-
uitzicht kwamen deze werkzaamheden in een stroomver-
snelling terecht, zodat, toen het team in april arriveerde 
dit werk grotendeels gereed was. Slechts op detailpun-
ten werden nog door het team adviezen gegeven die ver-
beteringen of een efficiêntere manier van controleren 
mogelijk maakten. 
Dit alles heeft geleid tot een kwalifikatie van de centrale 
door het OSAB-team, die luidde: 

"The overall impression concerning operational safety 
practices is that the plant is approaching higher levels of 
performance and that current personnel and equipment 
satisfactorily ensure safe operation". 

Ook wordt in het rapport vermeld dat het belang van de 
kerncentrale Dodewaard ver uitgaat boven dat van pro-
duceren van elektriciteit. Naast het in stand houden en 
uitbreiden van de kennis betreffende het toepassen van 
kernenergie in Nederland wordt als grootste belang van 
de centrale vermeld: "It is currently the only boiling wa
ter reactor in operation in the world with natural circula
tion. This aspect makes it interesting for the internatio
nal work on advanced boiling water reactors for instance 
to validate thermal hydraulic computer codes needed for 
the development of large units with natural circulation". 

Ook de veiligheid van de installatie is aan een Studie on-
derworpen. Zowel de overheid als de GKN hebben bere-
keningen laten uitvoeren over het voorkomen van ern-
stige ongevallen die bu.iten het raamwerk van het 
oorspronkelijke ontwerp zouden vallen, de zogenaamde 
"beyond design accidents". 
De resultaten zullen in het volgend verslagjaar gereed 
zijn. 

COVRA 

Omdat in het begin van het verslagjaar het wetsontwerp 

met betrekking tot de deelneming van de Staat in het 
aandelenkapitaal van COVRA door de Eerste Kamer der 
Staten Generaal werd goedgekeurd, kon de formele par
ticipate van de vennootsçhap samen met de N.V PZEM, 
de Staat en het ECN.in CÖVRA N.V. worden geëffectu-
eerd. COVRA N.V.'werd officieel opgericht. De heer ir. R. 
van Erpers Royaards, die tot aan de officiële oprichting 
reeds als vertegenwoordiger van de vennootsçhap deel 
had uitgemaakt van de voorlopige Raad van commissa-
rissen van COVRA, werd na de officiële oprichting op 
voordracht van de GKN benoemd tot lid van de defini
tieve Raad van commissarissen van COVRA. 
In het verslagjaar werd het M.E.R.-rapport opgesteld, 
toegespitst op een naast de N.V. PZEM gelegen indu-
strieterrein waarop de bouw van de verwerkings- en op-
slagfaciliteit voor radioactief afval is gepland. In Oktober 
werden de vergunningaanvragen ingediend, die nodig 
zijn voor de realisering van de opwerkings- opslagfacili-
teit. Met voldoening kan worden vastgesteld dat er met 
slagvaardigheid voortgang wordt gemaakt. Ook voor de 
GKN is een goede aanpak van de verwerking en opslag 
van radioactief afval van groot belang. 

Internationale ontwikkelingen 

In Italie werd de verdere ontwikkeling van kernenergie 
door de uitkomst van een referendum duidelijk geblok-
keerd. 
In Amerika, Zweden, Duitsland en Zwitserland stagneert 
de besluitvorming. In Frankrijk, Japan en de Oostblok-
landen gaat de ontwikkeling zijn normale gang, terwijl in 
Engeland weer nieuwe initiatieven op stapel staan na ja-
renlange discussies. Ook in China zijn er plannen voor 
verdere uitbreiding van het kernenergievermogen. 

Een belangrijk initiatief werd genomen tijdens een bij-
eenkomst in Parijs van vertegenwoordigers van elektrici-
teitsbedrijven over de hele wereld om te komen tot een 
snelle, volledige en vrije uitwisseling van alle informatie 
omtrent het bedrijf van alle bestaande kernenergie-een-
heden voor elektriciteitsopwekking. Deze informatie zai 
via vier centra in Atlanta (USA), Londen, Moskou en 
Tokio moeten worden gekanaliseerd en gecoördineerd. 
Ook zouden alle bedrijven over en weer met behulp van 
kritische toetsing elkaars niveau van functioneren stel-
selmatig moeten gaan perfectioneren. Voordat dit initi
atief daadwerkelijk tot uitvoering zai zijn gekomen, zai er 
nog veel moeten worden gedaan. De gemeenschappe-
lijke wil om dit te doen en het gezamenlijk streven om 
het te verwezenlijken zijn duidelijk aanwezig. 

Gerechtelijke procedures 

De in het verslagjaar nog lopendt» beroepen bij de Afde-
ling voor de geschillen van bestuur betreffende de ver-
gunningen voor de verbrandingsinstallatie van licht ra
dioactief afval werden uiteindelijk afgewezen. 
Een nieuw beroep werd ingesteld tegen de weigering 
van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid om de centrale te sluiten op grond van de be-
vindingen van het elders genoemde OSART-rapport. 

Voorlichting 

Ook in dit verslagjaar was de belangstelling voor een be-
zoek aan de kerncentrale groot. Aangezien ten tijde van 
de werkzaamheden van het OSAR-team bezoek niet mo
gelijk was, lag het totaal aantal bezoekers echter lager 
dan in 1986. 



Ingedeeld in enkele categorieën geeft dit net volgende 
beeld: 

catégorie 

onderwijs 
openbaar bestuur 
politiek 
maatschappelijke organisaties 
industrie 
overigen 

aantal 
groepen 

98 
20 

6 
23 
40 
45 

aantal 
bezoekers 

3 026 
482 
123 
525 

1021 
1055 

232 6 232 

Ook van de andere voorlichtingsmiddelen zoals brochu
res en audiovisuele presentaties werd weer ruimschoots 
gebruik gemaakt. Daarnaast werden in het gehele land 
op verzoek lezingen gehouden. 

Stralingscontrole 

De in 1987 door eigen en vreemd personeel ontvangen 
dosis bedroeg gesommeerd over alle personen 2487 
mSv. 
De individuele doses bleven ruim binnen de wettelijk 
vastgestelde grenzen. 

Dat de totale dosis hoger was dan het vorige verslagjaar 
komt door het g rote aantal werkzaamheden dat dosis 
kostte, waaronder de aansluiting van het overgangsstuk 
N25 van het reactorvat, de revisie van de warmtewisse-
laar van het afvalwaterindampsysteem, een afvalcam-
pagne met 1000 liter betoncontainers, en een revisie van 
het reactorwaterzuiveringssysteem. 

De metingen van de radioactiviteit in water en lucht ble
ven in 1987 ruim binnen de grenzen die in de vergunning 
zijn vastgelegd. 

In 1987 werd toestemming verkregen de bezetting van 
de Stralings Contrôle Dienst uit te breiden met twee per
sonen in vaste dienst. Dit kon nog in 1987 worden gere-
aliseerd. 
In 1988 zullen zij worden opgeleid, waarna de Stralings 
Contrôle Dienst zal bestaan uit vier stralingstechnici en 
een chef. 

In 1987 werd begonnen met enkele zaken die in 1988 
zullen doorlopen, waarvan de voornaamste zijn de ver-
vanging van het bedrijfsdosimetriesysteem en de uitbrei-
ding van de hoofd-toegangscontrole. 

Afvalverwerking 

Sedert 1982 is er geen afvalcampagne voor nat afval 
meer gehouden, een reden om in dit verslag iets uitvoe-
riger in te gaan op de dit jaar gehouden campagne. 

Het natte radioactieve afval vindt zijn ontstaan in de be-
handeling van het met radioactiviteit verontreinigde wa
ter in Systemen die deel uitmaken van het nucléaire ge-
deelte van de centrale. 
Afhankelijk van de vorm waarin radioactiviteit aanwezig 
is, opgelost of als deelljes. vindt binding plaats aan 
ionenwisselaars (harsbedden) of adsorptie aan filter-
hulpmiddelen (diatomeeën-aarde), 
Het indampconcentraat (brine) bevat voornamelijk ra
dioactiviteit in opgeloste vorm. 

Deze drie verschijningsvormen van het natte radioac
tieve afval worder, gescheiden opgeslagen in afvalop-
slagtanks. 
Het natte af te voeren radioaclieve afval wordt eerst ho-
mogeen vermengd met cementpoeder tot cementspecie 
en in een stalen 200 liter vat afgestort, dat voorzien is 
van een voorgestorte bodem. Na uitharden wordt dit vat 
in een cilindrische betoncontainer van 1000 liter ge-
plaatst, waarna het nog vrije volume van het 200 liter vat 
wordt volgestort met een niet-radioactieve cementspe
cie. 
Het vat wordt daarna afgesloten met een stalen deksel. 
De spleetvormige ruimte tussen het stalen binnenvat en 
de binnenwand van de betoncontainer wordt eveneens 
opgevuld met dezelfde cementspecie. 
Tenslotte wordt een deks'elbewapening aangebracht en 
volgestort met betonmortel waarna verdichting met een 
trilplaat plaatsvindt. De wijze van verpakking en condi-
t ionering van het afval behoeft en heeft de goedkeuring 
van de COVRA. 
Tijdens vervoer van de coll i bedraagt het maximale stra-
lingsveld 2 mSv/uur aan het oppervlak en 0.1 mSv/uur 
op 1 meter afstand. 

Medio 1987 werd toestemming verkregen voor het ver-
werken van nat radioactief afval in 1000 liter betoncon
tainers. 

200 stuks 1000 liter betoncontainers werden aangemaakt 
waarvan er inmiddels 104 stuks naar de COVRA zijn ge-
transporteerd. 

Persen licht radioactief afval 

Dit afval bestaat onder andere uit: kleding, handschoe-
nen, sloffen, constructiematerialen, etc. en wordt voor-
geperst in de balenpers en opgeslagen in 90 liter trans-
portvaatjes. 
In totaal werden in deze verslagperiode 360 stuks 90 liter 
vaatjes naar de COVRA getransporteerd. 

Exploitatie van de centrale in 1987 

De kosten van het exploiteren van de centrale hebben 
betrekking op het verkrijgen van kennis op het gebied 
van de elektriciteitsopwekking door middel van kern-
spli j t ing, alsmede op de kosten van de geleverde elektri
sche énergie. 
Het totaal van de bedrijfslasten en van het saldo van de 
financiële baten en lasten beliep in 1987 54,9 miljoen 
gulden, ten opzichte van 49,3 miljoen gulden in 1986. De 
vergoeding voor de geleverde elektrische énergie be
droeg in 1937 13,4 cent per KWh, exclusief de bijdrage 
aan het Fonds voor amovering van de centrale (1986: 
12,1 ct /KWh). 
De hoeveelheid netto geleverde elektrische énergie be
droeg in 1987 410 920 MWh tegenover 407 299 MWh in 
1986. In 1987 waren 322 bedrijfsdagen ter beschikking 
(1986:324 dagen). 

Toekomstverwachtingen 

Door de uitbreiding van personeel is het noodzakelijk in 
1988 het kantoorgebouw te vergroten alsmede om in een 
doelmatige huisvesting voor opleidingen te voorzien. De 
hieraan verbunden investeringen bedragen NLG 1,8 mi l 
joen. 
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Tijdens de splijtstolwisseling in 1989 zal de thans afge-
dichte stomp aan het reactorvat gerepareerd worden. In 
de jaren 1986 en 1987 zijn hiertoe reeds voorbereidingen 
getroffen. Met de resterende kosten wordt in de begro-
tingen voor 1988 en 1989 rekening gehouden. 
Er zijn geen aanwijzingen dat in de naaste toekomst 
grote reparaties verricht dienen te worden, afgezien 
uiteraard van de bevindingen die bij de jaarlijkse inspec

tes dienen te worden afgewachl. Een kostenniveau bo-
ven het huidige is niel te verwachten. 

De maandelijkse voorschotten die in 1988 door de pro-
duktiebedrijven zullen worden betaald, zijn voldoende 
voor de financiering van de exploitatie. In 1988 zal de fi
nanciering met leningen enigszins afnemen. Het kosten-
en inkomstenniveau van GKN zal in het körnende jaar 
globaal hetzelfde zijn als in 1987. 

Als het deksel van het reactorvat omhoog wordt gehesen is het manipuleren met kabeis een secuur werkje. 
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Personeel 

Per 31 december 1987 was de personeelsbezetting en de 
samenstelling daarvan als volgt: 

Niveau van de werkzaamheden 

LBO niveau 
MBO niveau 
HBO niveau 
WO niveau 

ultimo 
1987 

24 
67 
28 

6 

ultimo 
1986 

26 
59 
21 

6 

125 112 

De heer dr. H. Arnold, hoofd van de centrale, werd per 1 
September 1987 benoemd tot bedrijfsdirecteur. 

Overeenkomstig de in het OSART-rapport gedane aan-
bevelingen in het personele vlak, werden respectievelijk 
de staf, de afdelingen chemie en stralingsbescherming 
alsmede de regelzaalwacht met enkele medewerkers 
versterkt. Oaarnaast werden enkele personeetsleden van 
de KEMA, die sinds jaren volledig werkzaamheden voor 
de GKN verrichtten, naar de GKN overgeplaatst. Daar-
mee kwam het personeelsbestand van 112 op 125 perso-
nen. 
De aan de erkende bedrijfsgeneeskundige dienst van de 
KEMA verbonden arts was bêlas; met de medische zorg 
van het personeel van de centrale. 

Kontakt Kommissie Dodewaard 

De Knmmissie, die fungeert als onderdeelscommissie 
van de Ondernemingsraad van de Arnhemse Instellingen 
was p^r 31 december 1987 als volgt samengesteld: 

B. Fransen 
F. Krouvl/el 
A.M.J. Dfiessen 
T.J. Niels 
J.H.H. Nikkelen 
J.H. Verhoeven 
H.G.M. Baptist 
R.W.H. Sijmons 
B. Verspuij 

(voorzitler) 
(wnd. voorzitter) 

(secretaris) 
(wnd. secretaris) 

Het personeel van de GKN heeft een kwaliteisr.etel in de 
Ondernemingsraad van de Arnhemse Instellingen, die 
door de heer B. Fransen wordt bezet. 

Teneinde de communicatie tussen de Kontakt Kommis
sie Dodewaard en de Ondernemingsraad van de Arn
hemse Instellingen te verbeferen, is in de loop van het 
verslagjaar besloten om, vooruitlopend op een regle-
mentswijziging, de Ondernemingsraad uit te breiden met 
een medewerker van de GKN, t.w. de heer A.M.J. Dries-
sen, en tevens de KKD-vergaderingen te taten bijwor.en 
door het OR-lid, de heer B. Verspuij. 

V'., / £ • 
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De kottermachine aan het werk: een nieuw pasvlak aan de ingang van de lagedrukzijde van de turbine. 



Colleges van bestuur, toezicht en advies 

Raad van commissarissen 

M. de Bruijne (voorzitter) 
Commissaris van de Koningin in de r>rnvinoic 
Gelderland 

drs. L.M.A. van den Akker, 
hoofddirecteur N.V. Provinciale Noordbrabantse 
Elektriciteits-Maatschappij 

ir. F.L. van Deventer, 
directeur N.V. Energiebedrijf voor Groningen en 
Drenthe 

ir. F.H.W. Engelbert van Bevervoorde, 
algemeen directeur N.V. Electriciteitsbedrijf 
Zuid-Holland 

ir. F.H.M. van Eyndhoven, 
algemeen directeur N.V. Provinciale Limburgse 
Elektriciteits-Maatschappij 

drs. W.P. van Gelder, 
lid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

drs. P. Jonker, 
wethouder van Amsterdam 

ir. F. du Ruiter, 
algemeen directeur N.V. Provinciaal en Gemeentelijk 
Utrechts Stroomleveringsbedrijf 

ir. LG. Sisouw de Zilwa, 
voorzitter directie N.V. Energiebedrijf IJsselmij 

ir. C.Ch. Smit, 
technisch directeur N.V. Provinciaal Elektriciteits-
bedrijf Friesland 

ir. A. Tiktak, 
directeur N.V. Provinciale ZeeuWse Energie-
Maatschappij 

drs: G. van Olsen, 
directeur Financiën en Economie N.V. Provinciale 
Gelderse Energie-Maatschappij 

secretaris: ir. R. van Erpers Royaards 

De Raad van commissarissen, die sinds de oprichting 
van de vennootschap, naast de Commissaris der Konin
gin in Gelderland als voorzitter, had bestaan uit de aan-
deelhouders en de gemeente Rotterdam, moest inge-
volge een wijziging in het burgerlijk wetboek uiterlijk op 
1 juli 1987 uitsluitend uit natuurlijke personen zijn sa-
mengesteld. Bij wijze van overgangsmaatregel werden 
de bovengenoemde personen op voordracht van de indi-
viduele aandeelhouders met ingang van genoemde da
tum en voor een tijdvak dat eindigt tijdens de jaarverga-
d-, ing in 1988, tot commissaris benoemd. 

Raad van toezicht 

M. de Bruijne (voorzitter) 
drs. J.H.J. Cuypers - 1989 
drs. D.P. Don 1988 
ir. L.G. Sisouw de Zilwa 1991 
ir. A. Tiktak . 1990 

secretaris: ir. R. van Erpers Royaards 

De achter de narften van de leden vermelde jaartallen 
geven aan het jaàr van "aftreden. 

In het verslagjaar trad ir. F.H.W. Engelbert van Bever
voorde volgens rooster af; hij werd opgevolgd door 
ir. L.G. Sisouw de Zilwa. • 

DirectiP 

ir. J. Wijmans (directeur) 
ir. R. van Erpers Royaards(directeur) 

Algemene vergadering van aandeelhouders 

In de op 19 maart 1987 gehouden vergadering werd on-
der meer het volgende besloten: 

- De winst- en verliesrekening over het jaar 1986 en de 
balans per ultimo 1986 met toelichtingen werden vast-
gesteld. Tevens werd het verslag over het jaar 1986 
goedgekeurd. 

- Het jaarbedrag op basis waarvan de maandelijkse 
voorschotten worden berekend, die in 1987 door de 
produktiebedrijven zullen worden betaald, werd vast-
gesteld op NLG 55 508 000,-. 

- De vergoedingen waartegen in 1987 elektrische éner
gie zal worden geleverd aan de produktiebedrijven, 
werden vastgesteld. 

Raad van commissarissen 

De Raad van commissarissen kwam in het verslagjaar 
tweemaal in vergadering bijeen, te weten op 19 maart en 
op 10 december. 

In de op 19 maart 1987 gehouden vergadering bereidde 
de Raad de hierboven genoemde door aandeelhouders 
te nemen besluiten voor. 

In de bijzondere vergadering op 10 december 1987 werd 
besloten: 
- De Algemene vergadering van aandeelhouders voor te 

stellen de heerdr. H. Arnold, die per 1 September 1987 
benoemd werd tot bediijfsdirecteur, met ingang van 1 
mei 1988 te benoemen tot statutair directeur van de 
vennootschap als opvolger van de heer Van Erpers 
Royaards die op 1 Juni 1988 wegens pensionering als 
zodanig aftreedt. 

- Akkoord te gaan met de door de directie voorgestelde 
investeringen ten behoeve van uitbreiding van het 
kantoorgebouw en bouw van een opleidingsruimte. 

Raad van toezicht 

De Raad van toezicht kwam in het verslagjaar vijfmaal 
bijeen. 

In deze bijeenkomsten werden de vorengenoemde be
sluiten voorbereid en daarnaast allerlei met de exploita-
tie verband houdende zaken besproken. 

Voorts kwamen onder meer aan de orde: 

- het rapport van de bevindingen van het Operational 
Safety Review Team (OSART) bij het in opd rächt van 
de Nederlandse regering ingestelde onderzoek naar 
de bedrijfsvoering van de kerncentrale Dodewaard; 

- een door de GKN-directie opgestelde notitie over de 
toekomstige bestuurlijke organisatie van de GKN; 
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- de nota Kosten openhouden kerncentrale Dodewaard 
en Borssele van de vakgroep Energie en Milieu van de 



Rijksuniversiteit van Groningen; Verslag van de werkzaamheden 

- de gang van zaken bij de Centrale Organisatie Voor 
Radio-aktief Afval (COVRA); 

- het verslag van het bedrijf van de kernenergiecentrale 
Dodev/aard 1986; 

- de gang van zaken bij het SNR 300-project in Kalkar, 
in welk project door de Sep wordt deelgenomen; 

- de begroting van de vennootschap voor het bedrijfs-
jaar 1988 en daaruit voortvloeiende voorschotbedra-
gen; 

- de Raad bracht een werkbezoek aan de bouwplaats 
van de nieuwe opwerkingsfabriek van BNF in Sella-
field. 

Commissie van advies 

Samenstelling 

De commissie was als volgt samengesteld: 

ir. F.H.M. van Eyndhoven (voorzitter) 
ir. N.J. Blokker 
ir. B. Boerboom 
ir. A. ten Busschen 
ir. F.L. van Deventer 
ir. N.A. Doets 
ir. F.H.W. Engelbert van Bevervoorde 
ir. K. Gorter 
ir. J.H. Prevoo 
ir. F. de Ruiter 
ir. A. Tiktak 
ir. O. Wijnstra 

secretaris: ir. R. van Erpers Royaards 
(geassisteerd door ing. H.M. van Helden) 

De aoor <io commissie behandelde onderwerpen betrof
fen naast de algemene profc'omaiiek verband houdende 
met de toepassing van kernenergie voor de cpwekking 
van elektriciteit onder andere; 

- het rapport van de bevindingen van het Operational 
Safety Review Team (OSART), bij het in opdracht van 
de Nederlandse regering ingestelde onderzoek naar 
de bedrijfsvoering van de kemcentrale Dodewaard; 

- de gang van zaken bij het SNR 300 project in Kalkar, 
in welk project door de Sep wordt deelgenomen; 

- de gang van zaken bij de kernenergiecentrales in Do
dewaard en Borssele; 

- advies over het onderzoekwerk op kernenergiegebeid 
dat door de KENIA wordt uitgevoerd; 

- de werkzaamheden van de UNIPEDE-commissie ker
nenergie en de daaronder ressorterende werkgroepen, 
waarvan de Commissie van advies het nationale co
mité is; 

- de gang van zaken bij de Centrale Organisatie Voor 
Radio-aktief Afval (COVRA); 

- de Commissie Met zieh door medewerkers van respec-
tievelijk het Electric Power Research Institute (EPRI), 
General Etectric en Westinghouse informeren over het 
ontwikkelen in de Verenigde Staten van relatief een-
voudige kleine reactoren (500/600 MW) met een grote 
mate van passieve veiligheid. 
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Hot veiwijderen van het dekscl van hot leactoivut is steeds een van do oorste handclingen bij de splijtstofwisscling. 
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Jaarrek.ening 

De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: 

- algemene toelichting 

- balans per 31 december 1987 

- winst- en verliesrekening over het jaar 1987 

- toelichting op de balans per 31 december 1987 

- toelichting op de winst- en verliesrekening over het 
jaar 1987 
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Algemene toelichting 

Doel van de vennootschap 

De Vennootschap is opgericht op 2 februari 1965 en 
heeft ten doel het stichten en exploiteren van de eerste 
Nederlandse kernenergiecentrale, met het oogmerk de 
Nederlandse elektriciteitsproduktiebedrijven in de gele-
genheid te stellen praktische ervaring en kennis op te 
doen ten aanzien van de opwekking van elektrische 
énergie door middel van kernsplijting alsmede alle han-
delingen die daarmede verband houden in de ruimste 
zin van hetwoord. 

Algemene samenwerkingsovereenkomst 

De Algemene samenwerkingsovereenkomst met de pro-
duktiebedrijven bepaalt dat het saldo van de exploitatie-
rekening en daarmede alle lasten verband houdende met 
de exp'oitatie van de centrale, met de produktiebedrijven 
worden verrekend. Met ingang van 1 januari 1987 vindt 
de verrekening met de produktiebedrijven plaats door 
tussenkomst van Sep. 

De vergoeding voor de te leveren énergie alsmede de 
maandelijkse voorschotten van de produktiebedrijven 
worden telkenjare door aandeelhouders vastgesteld op 
basis van een begroting. 
Met de begroting voor het jaar 1987 is inclusief de aan-
vulling de vergoeding voor de te leveren énergie bij een 
verwachte produktie van 430 000 MWh vastgesteld op 
13,8 cent per kWh. Dit bedrag bestaat uit 12,4 cent per 
kWh voor het 'otaal van de bedrijfslasten en het saldo fi-
nanciële baten en lasten en 1,4 cent als verrekening van 
de toevoeging aan het Fonds voor amovering centrale 
en enige andere verrekeningen. Op basis van de exploi-
tatie-uitkomst over 1987 bedraagt de feitelijke vergoe
ding voor de geleverde 410 920 MWh 14,5 cent per kWh. 

Waarderingsgrondslagen 

De terreinen zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings-
waarde. Hierop wordt niet afgeschreven. 
Aile gebouwen, machines en installâmes die zijn aange-
schaft vôôr het jaar 1987 zijn geheel afgeschreven. 
De onder machines en installâmes opgenorr.en investe-
ring in 1987 van de lava-verbrandingsinstallatie wordt 
voor 50% afgeschreven in 12 jaarlijkse gelijke bedragen. 
Het resterende investeringsbedrag wordt na beëindiging 
van het bedrijf van de centrale ten laste van het Fonds 
voor amovering centrale gebracht. 
De werken in uitvoering zijn opgenomen voor bestede 
bedragen. 

De deelneming is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
De onder de financiële vaste aktiva opgenomen leningen 
en overige vorderingen, zijn gewaardeerd tegen nomi
nale waarde. 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings-
waarde. 

De voorziening ontladen bestraalde splijtstof is opgeno
men tegen nominale waarde, omdat aangenomen wordt 
dat de toekomstige prijsontwikkeling van opweiken na-
genoeg gelijk zal zijn aan het toekomstig renteverloop. 

De voorziening omvat het per balansdatum nog niet be-
taalde deel van de kosten verbunden aan het opwerken 
van de hoeveelheid ontladen bestraalde splijtstof ultimo 

1987 aanwezig bij British Nuclear Fuels pic (BNF) en in 
de centrale Dodewaard. 

Het in de toekomst uit opwerfcing van de ontladen be
straalde splijtstof te,veTKrijgen uranium en plutonium is 
pro-memorie gewaardeerd, omdat de toekomstige op-
brengstprijs momenteel onbekend is. 

Alle overige aktief- en passiefbedragen worden gewaar
deerd tegen nominale bedragen. 

Aktiva en passiva in vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de valutakoersen per 31 december. 

Grondslagen voor resultatenbepaling 

Aile posten in de winst- en verliesrekening worden op
genomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen be
dragen. Voor- en nadelige koersverschilien worden toe-
gerekend aan de betreffende externe kosten en 
financiële baten. 

In de rentelasten is gecalculeerde rente ten gunste van 
het Fonds voor amovering centrale begrepen. 

De buitengewone baten en lasten hebben betrekking op 
de onttrekking of toevoeging aan de voorziening ontla
den bestraalde splijtstof terzake van in eerdere jaren 
ontladen bestraalde splijtstof. 

Opwerken van ontladen bestraalde splijtstof 

Terzake van het opwerken van ontladen bestraalde 
splijtstof, dat onderdeel van de splijtstofcyclus uitmaakt, 
bestaan contractuele verplichtingen jegens BNF. Op 
grond van het contract vinden jaariijks betalingen plaats. 

Omtrent de definitieve voorwaarden van de door BNF in 
1987 aangeboden uitbreiding van de contractuele hoe
veelheid vindt momenteel overleg plaats. Met de uit de 
uitbreiding voortvloeiende verplichtingen, en met de la
gere kosten per eenheid is rekening gehouden. 
Voor de resterende ver^lichting, luidend in Engelse p in -
den, die wordt bepaald op basis van récente BNF gege-
vens en die betrekking heeft op reeds ontladen be
straalde splijtstof, is een voorziening getroffen. 
Het koersrisico verbonden aan de verplichting in 
Engelse ponden is afgedekt door belegging van 
£7 500 000. 

Amovering centrale 

De amovering van de centrale, na beëindiging van de 
produktie van elektrische énergie, omvat het buiten be
drijf stellen en na verloop van tijd verwijderen van de 
centrale. 
Overeenkomstig de doelstelling van de onderneming zal 
ook de amovering onderwerp van studie en opdoen van 
kennis eaervaring zijn. Voor de financiering van de mo
menteel nog onbekende bedragen, benodigd in verband 
met de amovering van de centrale na beëindiging van 
het bedrijf, is -overeenkomstig in voorgaande jaren ge-
nomen besluiten- gevormd het rentedragende Fonds 
voor amovering centrale. Aan dit fonds wordt door de 
produktiebedrijven jaariijks f 4 600 000 toegevoegd. 



N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
Balans per 31 december1987 

Aktlef x f1 000 1987 1986 

Vaste akliva 

Materiële vaste aktiva 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Machines en installâmes . . . 
Werken in uitvoering 

Financiële vaste aktiva 

Deelneming 

Leningen 
Overige vorderingen 

Vlottende aktiva 

Voorraden 

31 
6 430 

93 

600 
32 438 

66' 

Splijtstof in centrale 
Splijtstof bij derden 

13 922 

28 500 

Vorderingen 

Produktiebedrijven inzake exploitatie 

Overige vorderingen 
Overlopende aktiva 

46 
1526 
1450 

Liquide middelen 
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207 

85 904 

31 

4 315 

4 346 

36 606 

622 

37 228 

13 619 

35 306 
• 

48 925 

4 652 

3 869 

1 585 

10 106 

1 878 

102 483 
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Passiel x / 1 000 "J 1987 

Eigen vermögen 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

Voorzleningen 

Voorziening ontladen bestraalde splijtstof 

Fonds voor amoverlng centrale 

Langlopende schulden 
Onderhandse leningen . . . . 

Kortlopende schulden 

Onderhandse leningen 

Kasgeldleningen 
Schulden aan leveranciers 

Belastingen en prémies sociale verzekeringon 
Schulden terzake van pensioenen . . . . 
Overlopende passiva 

4 200 
15000 
7 323 

540 
67 

6 091 

128 

23152 

25 203 

4200 

^ !:?;.>*^ïKv'-

85 904 
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N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland 
Winst- en verliesrekening over het jaar 1987 

x f 1 000 1987 1986 

Aan produktiebedrijven In rekening gebrachte 
bodrijfslasten en financiële baten en lasten 

Externe kosten 

Splijtstofcycluskosten 
Materialen en diensten voor bedrijf, onderhoud en 
kosten van aanpassing van de installâmes 
Overige bedrijfskosten 
Algemene kosten 
Aandeel kosten algemeen beheer 
Overige kosten in personeelssector 

Personeelskosten 
Salarissen 
Sociale lasten 

Pensioenlasten 
Overige personeelskosten 

Afschrijving op materiële vaste aktiva 

Totaal bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Rentebaten 
Rentelasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Resultaat uit gewone bedrijlsvoerlng 
Aan produktiebclrijven in rekening gebrachte 
buitengewone baten en lasten 
Buitengewone baten en lasten 

Buiiengewoon resultaat 

Resultaat 

13 994 

12 840 

11 138 

3 572 

2 060 

1530 

45134 

7120 

1160 

475 
657 

9 412 

280 

3 856 

3 958 

•2 409 
2 409 

54 928 

54 826 

EV102 

102 

49 268 

11 621 

12 767 
10 202 
3116 
2 000 
1426 

41132 

6 482 

1036 

479 
565 

8 562 

— 

49 694 

426 

4194 

3 768 

426 

— 

3 533 

3 533 
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Toelichting op de balans per 31 december 1987 

Akiief 

Vaste aktiva 
Materiële vaste aktiva 

De materiële vaste aktiva, zijn -voorzover het de geakti-
veerde bouwkosten betreff- afgeschreven in 15 jaarlijkse 
bedragen in de période van 1 juli 1968 tot 1 juli 1983. 

Het terrein waarop de centrale te Dodewaard is geves-
tigd is grcot 98 200 m2, hiervan is eigendom van de ven-
nootschap 2 275 m2 per ultimo 1987. In januari 1937 is 
75 m2 overgedragen voor een bedrag van f 76 aan het 
polderdistrict Betuwe te Eist in verband met dijkverzwa-
ring Op de aankoopwaarde van f 31 000 is niet afge
schreven. Voor het resterende deel van het terrein is 
voor de duur van de Algemene samenwerkingsovereen-
komst het recht van erf pacht en opstal verkregen. De 
verkrijgingswaarde ad. f 282 000 is afgeschreven; de 
jaarlijkse canon bedraagt f 1. 

De vennootschap heeff tot het jaar 1992 uit hoofde van 
een huurovereenkomst alle rechten op het water met on-
dergrond van de sträng, gelegen naast de centrale. De 
hiermede verband houdende afkoopsom voor de huur 
ad. f 8 000 is afgeboekt. 
In 1987 is voor een bedrag van f 6 710 000 geïnvesteerd 
in machines en installâmes. Voor de uitbreiding van het 
kantoorgebouw en de plaatsing van een semi-permanent 
opleidingsgebouw zijn in 1987 uitgaven gedaan tot een 
bedrag van f 93 000. 
Van de samenstelling en het verloop van de investerin-
gen kan het navolgende overzicht worden gegeven: 
(x f 1 000) 

1987 1986 

Bedrijfsgebouwen en terreinen 
Bedrijfsinrichting 
Machines en installâmes 
Indirecte kosten 
lesplijtstoflading 

Afboekingen, die in 1968 heb-
ben plaats gehad: 
rechtstreeks ten laste van het 
eigen vermögen 
extra afschrijvingen 
subsidies 

42 707 
35 000 
28 554 

28 419 28 419 
9 031 9 031 

81 805 75 095 
32 822 32 822 
13 490 13 490 

165 567158 857 

106 261106 261 

59 306 52 596 
Af: overgebracht naar Voorra-

den, de eersle splijtstofla-
ding verminderd met hierop 
ontvangen subsidie 

Totaal van de afschrijvingen in 
de période 1 juli 1968 t/m 30 
juni 1983 
Afschrijving 1987 

Werken in uitvoering 

Boekwaarde 31 december 

8718 8718 

50 588 43 878 

43 847 
280 

44 127 43 847 

6461 
93 

31 
4 315 

Financiële vaste aktiva 

Deelnoming 
De vennootschap neemtuJeel'met de Staat der Nederlan-
den, het Energieondefzoek Centrum Nederland en de 
Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschappij in de Cen
trale Organisatie Voor Radio-aktief Afval (COVRA) N.V. 
COVRA heeft ten doel het inzamelen, bewerken, verwer-
ken, tijdelijk en duurzaam bewaren en het verwijderen 
van radioactief afval dat binnen Nederland ontstaat, een 
en ander binnen het beleid van de Rijksoverheid. 
De deelneming van de vennootschap in het geplaatst ka-
pitaal van COVRA N.V. zal f 2 400 000 bedragen, waar-
van in 1987 f 600 000 is gestört. De gegevens betreffende 
de deelneming zijn bij het Handelsregister te Arnhem ter 
inzage gelegd. 

Leningen 
Voor de dekking van het koersrisico verbunden aan de 
verplichtingen in Engelse ponden tercake van ontladen 
bestraalde splijtstof zijn Engelse ponden gekocht en in 
leningen belegd. 

Het bedrag is als volgt samengesteld: 
(xf1000) 1987 1986 

£ 3 500 000 met een tegenwaarde van 11 638 12 936 
De aflossing vindt plaats in jaarlijkse ge-
lijke bed ragen van £ 500 000. 

£ 2 000 000 met een tegenwaarde van 6 650 9 702 
. De aflossing vindt plaats in jaarlijkse ge-
lijke bedragen van £ 1 000 000. 

£ 1 000 000 met een tegenwaarde van 3 325 3 234 
De aflossing zal in zijn geheel plaats vin-
den in 1990. 

£ 1 000 000 met een tegenwaarde van 3 325 3 234 
De aflossing zal in zijn geheel plaats vin-
den in 1991. 

Een gedeelte van het saldo van het 
Fonds voor amovering centrale is be
legd. Voor een resterende looptijd van 6 
jaar is geplaatst een bedrag van 

24 938 29106 

7 500 7 500 

6 554 4 346 

Totaal 32 438 36 606 

Overige vorderingen 
Dit zijn aan personeelsieden verstrekte geldleningen 
voor de aankoop van eigen woningen. 

Viottende aktiva 
Voorraden 

Splijtstof in centrale 
De voorraad bestaat uit 
- de waarde van de in 1987 geladen splijtstofelementen 

voor zover het betreft het niet verstreken deel van de 
bedrijfscyclus. 

- de overige in de centrale opgeslagen onbestraalde 
splijtstofelementen, gewaardeerd tegen de aanschaf-
fingsprijs. 

Bij het waarderen van de voorraden is buiten beschou-
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wing gelaten de waarde van de resterende hoeveelheid 
énergie van de in voorgaande jaren in de kern geplaatste 
splijtstofelementen. 

Sptijtstof bit derden 
In hoofdzaak voor de fabricage van splijtstofelementen 
is in 1987 f 2 075 000 geïnvesteerd in voorraden. 

Van de voorraden is een bedrag van f 8 578 000 als on-
derdeel van de splijtstofcycluskosten ten laste van de 
winst- en verliesrekening over het jaar 1987 gebracht. 

Vorderingen 

Produktiebedrijven inzake exploitatie 

1987 1986 

Saldo per 1 januari 
Af : Buitengewone baten 
Bij: Buitengewone lasten 

Af: Verrekend met de produktie
bedrijven 

Bij: Diversen 

3 533 
2 409 

1 124 

1 124 
402 

3159 

3 533 

6 692 

3159 

3 533 
336 

1526 3 869 

Dit bedrag is als volgt samengesteld: 
(x f 1 000) 1987 1986 

Overloponde aktiva 
Dit bedrag betreff voornamelijk de ultimo 1987 lopende 
rente op de leningen. 

Voorschotten exploitatie 
Bij: te verrekenen saldi 

1985 
1986 
1987 

• 103 
129 
20 

46 

103 
129 

4 626 

26 
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Eigen vermögen 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

- 3 -*Ï3" : • ' • * - • 

46 4 652 
Het over 1987 te verrekenen saldo is als volgt ontstaan: 
(x f 1 000) 

54 826 totaal bedrijfslasten 
financiële baten en 
lasten 
toevoeging aan Fonds 
voor amovering centrale 
verrekening van de extra 
toevoeging aan de voor-
iiiening ontladen 
bestraalde splijtstof 
saldo t/m 1984 

Maandelijkse voorschot
ten van de produktiebe
drijven 

Te verrekenen saldo 

102 

4 600 

49 694 

- 426 

4 600 

3159 
- 1391 

Het maatschappelijk en geplaatst kapitaal is volgestort 
en bestaat uit 1 710 aandelen van f 75 nominaal. 

Voorzienlngen 

Voorzienlng ontladen bestraalde sptijtstof 

59 528 

59508 

20 

55 636 

55 507 

129 

De samenstelling is als volgt: 
(x f 1 000) 

verplichtingen terzake van de 
hoeveelheid ontladen bestraalde 
splijtstof 
af: reeds betaald aan BNF 

1987 

71 987 
48 835 

23152 

1986 

68 522 
39 214 

29 308 

De begrote betalingen voor 1988 op basis van het laatste 
Businessplan van BNF bedragen £ 2,8 miljoen. 

Overige vorderingen 
Hieronder zijn hoofdzakelijk opgenomen de vorderL.gen 
op de produktiebedrijven inzake de verrekening van de 
buitengewone lasten, die betrekking hebben op de extra 
toevoegingen aan de voorziening ontladen bestraalde 
splijtstof. De specificatie luidt (x f 1 000): 

Fonds voor amovering centrale 

1987 
Het bedrag kan als volgt worden 
gespecificeerd: (x f 1 000) 1986 

Saldo per 1 januari 
Bij: Verrekend met de produktie

bedrijven 
Gecalculeerde rente opgeno
men in de winst- en verliesre
kening 

18 736 

4 600 

1 867 

12 748 

4 600 

1388 

Saldo per 31 december 25 203 18 736 
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Langlopende schulden 

Onderhandse leningen 

De specil.catie is als volgt: 
(xf1000) 1987 1986 

lening tegen een vaste 
rente van 7 1/2% per jaar 
met een resterende 
looptijd van 2 jaar 8 400 12 600 
minus: aflossing volgend 

boekjaar 4 200 4 200 

4 200 8 400 

16 800 

2100 

14 700 

4 200 23100 

De aflossingen in 1S88 zijn opgenomen onder kort-
lopende schulden. 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 

Dit betreft de nog te betalen leveranties en diensten voor 
uitgevoerde opdrachten. 

Overlopende passiva 1987 1986 

Hieronder zijn opgenomen: 
verschuldigde rente op onderhandse 
en kasgeldleningen 
verwerking, transport en opslag van 
radio-actief afval 
nog te betalen kosten 

6 091 6 579 

kredietfaciliteit met een 
variabele rente, waarvan 
opgenomen per balans-
datum 
minus: aflossing volgend 

boekjaar 

219 429 

4 000 4 000 
1 872 2150 
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Aangegane verplichtingen 

De verplichtingen -voor zover dsarvoor niet reeds voor-
zieningen zijn getroffen^hebtien betrekking op de afge-
sloten contracten inzerke: 
(xf1000) 1987 1986 

het transport en het opwerken van 
de bestraalde splijtstof 52 000 42 000 
de levering van splijtstofelementen 
inclusief verrijkingsarbeid 18 000 4 000 
materialen en diensten vooi' bedrijf 
en onderhoud inclusief de verbran-
dingsinstallatie 9 000 7 000 

79 000 53 000 

Rekening is gehouden met het prijsniveau en de koersen 
ultimo 1987. 

1987 1986 
Onder deze verplichtingen zijn be-
grepen: 
(x 1 000) 

£ 17 070 14167 
DM 10 072 



+ Toelichting op de winst- en verliesrekening over het jaar 1987 

Externe kosten Personeelskosten 

1987 1986 (x f 1 000) 

Splijtstofcycluskosten 

De splijtstofcycluskosten bestaan uit: 

Pré-reactorkosten, 
gevormd door de afboekingen op de 
aanschaffingswaarde van de splijt-
stofelementen in de reactor, over-
eenkomend met het aantal cyclus-
dagen, alsmede de kosten van de 
kwaliteitscontrole 

Post-reactorkosten, 
gevormd door de kosten verbunden 
aan de opwerking van de hoeveel-
heid in het jaar ontladen bestraalde 
spiijtstof 

Materialen en diensten voor bedrijf, onderhoud en kos
ten van aanpassing van de instaltaties 

De specificatie luidt: 
Hulpmaterialen voor de opwekking, 
verwijdering van radio-actief afval en 
veiligheidsvoorzieningen 
Onderhoud 
Aanpassing en wijziging van de in
stallâmes 

4 670 
7 641 

529 

12 840 

4 595 
7158 

1014 

12 767 

Overige bedrijfskosten 

Hieronder zijn begrepen de kosten voor: 
Stopperiode lopond jaar 4 490 
Bedrijfsbeproevingen 3 562 
Diversen 3 086 

2 952 
3 655 
3 595 

11 138 10 202 

Algemene kosten 

De algemene kosten hebben betrekking op verzeke-
ringspremies, belastingen, kantoorkosten, alsmede kos
ten van public relations. 

Aandeel kosten algemeen beheer 

Dit betreft het aandeel in de totale kosten van de tot het 
algemeen beheer gerekende organisatîe-onderdelen van 
de N.V. KEMA. 
Aan de vennootschap wordt hiervan een deel in reke-
ning gebracht naar rato van het gebruik dat zij van deze 
gezamenlijke diensten maakt. 

Overige kosten in personeelssector 

De kosten betreffen voornamelijk de kosten van bewa-
kingsdiensten. 

De personeelskosten hebben betrekking op een gemid-
delde nominale bezetting van 116 mensjaren in 1987 te-
genover 110 mensjaren in 1986. 
De bezetting is ultimo 1987 125 personen. (1986 112 per
sonen). 

Financiële baten en lasten 

De samenstelfing hiervan is: 

Rentebaten 1987 1986 

8 762 

5 232 

13 994 

6 391 

5 230 

11 621 

Leningen \>/g é 
Overige 

Rentetasten 

Onderhandse en kasgeldleningen 
Gecalculeerdc rente Fonds voor 
amovering centrale 
Overige 

3 775 
81 

3 856 

2 088 

1867 
3 

4 092 
102 

4 194 

2 377 

1 388 
3 

3 958 3 768 

Buitengewone baten en lasten 

1987 1986 

Eenmalige buitengewone baten ten-
gevolge van de capaciteitsuitbrei-
ding van 45 ton tot 52,5 ton ontladen 
bestraalde spiijtstof. 
Extra toevoeging aan de Voorziening 
ontladen bestraalde spiijtstof in ver
band met de begrote kostenstijging 
voor de hoeveelheden ontladen be
straalde spiijtstof tot en met 1986, 
resp. 1985 

5 917 

3508 3 533 

-2 409 3 533 

Bezoldiging bestuurders 

De bezoldiging van de bestuurders bedroeg in het ver-
slagjaar f 115 000 (1986 f 113 000). 

Aan de twaalf leden van de Raad van commissarissen is 
over het verslagjaar generlei bezoldiging of vergoeding 
toegekend. 
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Overige gegevens 

Accountantsverklaring 

Wij hebben de jaarrekening 1987 van de N.V. Gemeen-
schappelijke Kernenergiecentrale Nederland, gevestigd 
te Arnhem, gecontroleerd. Op grond van dit onderzoek 
zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van. de grootte en de samenstelling van het 
vermögen van de vennootschap op 31 december 1987 en 
het resultaat over 1987. 

Dijker en Doornbos/Registeraccountants 

Arnhem, 18 februari 1988. 
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Statutaire regeling omirent de 
winslbestemming. 

Artikel 38 ^ . . - - - ' 

1 De winst- en verliesrekening wordt jaarlijks belast met 
een bedrag voor afschrijvingen en kan worden belast 
met een bedrag voor voorzieningen. 

2 De bedragen welke als waardeverminderingen in enige 
jaar op de activa der vennootschap zullen worden af-
geschreven, en de voorzieningen welke zullen worden 
getroffen, worden vastgesteld door de Algemene ver-
gadering van aandeelhouders. 

Artikel 40 

1 Indien na toepassing van het bepaalde in artikel 38 de 
winst- en verliesrekening een batig saldo aanwijst, zal 
dit saldo in de eerste plaats moeten worden gebruikt 
tot dekking van vroegere verliezen. 

2 Zodra de verliezen zijn aangezuiverd, Staat de winst ter 
beschikking van de Algemene vergadering van aan
deelhouders. 
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